แผนภูมิขั้นตอนการส่งออก : ไม้และไม้แปรรูป
ผู้ส่งออก
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากการ
เป็นสมาชิกสมาคม / สถาบันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ขอหนังสือรับรองไม้และไม้แปรรูป
สํานักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
ใบขออนุญาตส่งออกไม้และไม้แปรรูป แบบ อ.2
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
และขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ขอเอกสารการรับรองเพิ่มเติม
ตามที่ประเทศผู้นําเข้าต้องการ
ผ่านพิธีการศุลกากร
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
• ส่งข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
• เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรออกเลขที่
ใบขนสินค้าสถานะพร้อมชําระค่าภาษี (0109)
ชําระภาษีอากร
ส่งออก
บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
ตามที่ผู้ส่งออกได้รับ
เช่น BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล 2557

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : ไม้และไม้แปรรูป
สินค้า / พิกัด
• ไม้ที่ยังไม่แปรรูป
4403.49.10
• ไม้แปรรูป
4407.29.99

อัตราภาษี
ตามประกาศ
กรมศุลกากร ในเรือ่ ง
พิกัดอัตราอากรขาออก
ขอบเขตการควบคุม
ไม้และไม้แปรรูปตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(ซึ่งรวมถึงไม้ ที่นําเข้า
จากต่างประเทศด้วย)
ยกเว้น ไม้ไผ่ ไม้รวก
ทุกชนิด ปาล์ม รากไม้
เถาไม้ ไม้วีเนียร์และ
ไม้ที่ทําจนเป็นของ
สําเร็จรูป ซึง่ ไม่เหมาะ
ที่จะนําไปแปรรูปเป็น
อย่างอื่น

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
2. พระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
5. ระเบียบกรมป่าไม้
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

ขั้นตอนการส่งออก
1. ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร

เอกสาร / ใบรับรอง
• ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป
ไม้โดยใช้เครื่องจักร

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
• ใบรับคําขอ
• คําขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้
โทรศัพท์ : 0-2579-4852
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
โทรสาร : 0-2579-6533
• แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบ
หรือหมายเลขโทรศัพท์กลาง
กิจการอาณาเขต และสถานที่
0-2561-4292-3 ต่อ 5202, 5302
ติดต่อข้างเคียง
www.forest.go.th/permission
• แผนผังแสดงตําแหน่งเครื่องจักร
และบัญชีรายละเอียดเครือ่ งจักร
• หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สําเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือ
สําเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่า
หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
• สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตร
ประจําตัวผูข้ ออนุญาต
• กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นําหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล มาประกอบการพิจารณา
• หนังสืออนุญาตของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม(กรณีใช้เครื่องจักร
ตั้งแต่ 5.00 แรงม้า)
• หนังสือมอบอํานาจกรณีผู้ขอไม่ได้
มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวผูร้ ับมอบอํานาจ

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : ไม้และไม้แปรรูป
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

สิทธิพิเศษทางภาษี 7. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง
ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอก
ศุลกากร
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
สามารถขอสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรได้
หากส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
การได้รับสิทธิพเิ ศษ
ทางภาษีศุลกากรได้ที่
กรมการค้าต่างประเทศ

ขั้นตอนการส่งออก
2. ขอหนังสือรับรองไม้และไม้แปรรูป

8. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งการส่งถ่านไม้ออก 3. ขอรับใบอนุญาตส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (เพื่อกิจการค้า) หรือ
ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
แบบ อ. 2
9. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• สํานักรับรองการป่าไม้
• หนังสือรับรองไม้และไม้แปรรูป • ใบเบิกทางนําไม้ หรือของป่า
กรมป่าไม้
เคลื่อนที่
โทรศัพท์ : 0-2561-4292-3
• หนังสือรับรองไม้จากการเผาไม้ที่
ต่อ 5248, 5249
ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
โทรสาร : 0-2579-5786
ครอบครอง (นอกจากไม้สักและ
ไม้ยาง) จากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่ง
กรมป่าไม้มอบหมาย

• ใบอนุญาตส่งออกไม้และ
ไม้แปรรูป

• สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
• สําเนาบัญชีราคาสินค้า หรือใบ
เสนอราคาสินค้าล่วงหน้า หรือหลัก กรมการค้าต่างประเทศ
สนามบินน้าํ นนทบุรี
ฐานทางการค้าอืน่ ใดที่แสดง
- กลุ่มงานออกใบอนุญาตและหนังสือ
รายละเอียดการซื้อขายสินค้า
รับรองการส่งออก-นําเข้าสินค้าทั่วไป
• เอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่าง
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
หนึ่งดังต่อไปนี้ พร้อมสําเนา 1 ชุด
โทรศัพท์ : 0-2547-4828,
- ใบเบิกทางนําไม้หรือของป่า
0-2547-4756
เคลือ่ นที่ ตามกฎหมายว่าด้วย
โทรสาร : 0-2547-4757
ป่าไม้
www.dft.go.th
- หนังสือรับรองไม้จากการเผา
ไม่ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง
(นอกจากไม้สักและไม้ยาง)
จากกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งกรมป่า
ไม้มอบหมาย
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่
ทางราชการกําหนดให้ใช้ในการ
ควบคุมการนําถ่านไม้เคลือ่ นที่

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : ไม้และไม้แปรรูป
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

10. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
11. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่
20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
12. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2548
13. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจ
คุณสมบัติทางด้านถิ่นกําเนิดที่จะขอใช้สิทธิพเิ ศษ
ทางด้านภาษีศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.
2549
14. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องแบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศุลกากร
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
15. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไขการขอรับหนังสือสําคัญการ
ส่งออก-นําเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
16. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการ
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกรอบความตกลง FTA ที่
กําหนดไว้ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละกลุ่ม
ประเทศได้ที่ www.dft.go.th

4. ยื่นขอมีบัตรประจําตัวผู้สง่ ออก-นําเข้า
สินค้า เพื่อใช้ยื่นฟอร์มต่างๆ เช่น GSP,
GSTP, ATIGA, FTA ที่ประเทศไทยทํา
กับประเทศต่างๆ กับสํานักบริการ
การค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่าง
ประเทศ สนามบินน้ํา นนทบุรี โดย
ลงทะเบียนขอ Username กลางได้ที่
www.dft.go.th

เอกสาร / ใบรับรอง
• บัตรผู้ส่งออก-นําเข้าสินค้า

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ

• คําร้องขอมีบัตรประจําตัวผู้สง่ ออก- • สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
นําเข้าสินค้า
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สนามบินน้าํ นนทบุรี
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
บริษัท ไม่เกิน 3 เดือน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน โทรศัพท์ : 0-2547-4829,
0-2547-4837
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
โทรสาร : 0-2547-4757
• สําเนาบัตรประชาชนกรรมการ
www.dft.go.th
หรืออื่น ๆ

• สํานักบริหารการนําเข้า
กรมการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-5090,
0-2547-4809
โทรสาร : 0-2547-4807

5. ยื่นตรวจสอบสินค้าส่งออกกับ สํานัก
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้าน
บริหารการนําเข้าว่าสินค้าที่ผลิตถูกต้อง ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่กรมการ
ตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดตามที่กําหนด
ค้าต่างประเทศได้รับรองผลแล้ว
ไว้ในแต่ละประเทศ โดยลงทะเบียนขอ
สําหรับสินค้าพิกดั อัตราศุลกากร
Username & Password ได้ที่
ตอนที่ 25 ถึง 97
www.dft.go.th

• คํารับรองข้อมูลการผลิตสินค้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกําเนิด
สินค้า (พิมพ์จากระบบ)

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า,
สํานักบริการการค้าต่างประเทศ ตาม
ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ในแต่
ละกลุ่มประเทศ

1. สํานักบริการการค้าต่างประเทศ
• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
กรมการค้าต่างประเทศ
• B/L หรือ Air Waybill หรือใบรับ
สนามบินน้าํ , นนทบุรี
ไปรษณีย์ หรือเอกสารแสดงการ
- กลุ่มงานหนังสือสําคัญถิ่นกําเนิดสินค้า
ขนส่งอื่นๆ เช่น Truck Receipt
• แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ
สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
สินค้าทางด้านถิ่นกําเนิด (สินค้า
โทรศัพท์ : 0-2547-4753,
พิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 01
0-2547-4827-8,
ถึง 24)
โทรสาร : 0-2547-4890
• ผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่น
www.dft.go.th
กําเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่าง 2. สํานักงาน ณ อาคารตรวจสอบสินค้า
ประเทศได้รับรองผลแล้วสําหรับ
ขาออกชั้น 2 ตึก CF-1
สินค้าพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 25
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถึง 97
โทรศัพท์ : 0-2134-0941-5
โทรสาร : 0-2134-0946

• หนังสือรับรองถิน่ กําเนิดสินค้า
- Form CO ทั่วไป
- Form A
- Form D (ATIGA)
- Form FTA ต่างๆ

กฎหมาย / ระเบียบ และขั้นตอนการส่งออกโดยสรุป : ไม้และไม้แปรรูป
สินค้า / พิกัด

กฎหมายและระเบียบที่ควบคุม

ขั้นตอนการส่งออก

เอกสาร / ใบรับรอง

หลักฐานที่ใช้ยื่น

หน่วยงานที่ติดต่อ
3. สํานักงาน ณ กองตรวจสินค้าขาออก
กรมศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ
โทรศัพท์ : 0-2249-2106,
0-2249-3978
โทรสาร : 0-2240-2232
4. ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กทม 10900
โทรศัพท์ : 0-2512-0123
ต่อ 800
โทรสาร : 0-2512-3055
http://onestopservice.ditp.go.th

7. ถ้าประเทศผู้นําเข้าต้องการการรับรอง
เกี่ยวกับเรื่องใดเป็นพิเศษผูส้ ง่ ออกต้อง
ขอใบรับรองประเภทนั้นก่อน

17. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมอีก 16 ฉบับ
18. ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 เรื่องการ
ผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
19. ประกาศกรมศุลกากรที่ 39/2550 เรื่องระบบ
พิธกี ารศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
20. ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 เรื่องคู่มอื การ
ผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
กระบวนการทางศุลกากรสําหรับการส่งออก
(e-Export) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

• ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตามข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า

• ใบขนสินค้าขาออกแบบใช้สิทธิ,์
8. ผ่านพิธกี ารส่งออก
ไม่ใช้สิทธิ์
ผ่านพิธีการทางศุลกากรด้วยระบบ
• ใบกํากับการขนย้ายสินค้า
Paperless โดย
8.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
8.2 การส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร

• เอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ

• หน่วยงานที่ติดต่อตามที่ประเทศ
คู่ค้าต้องการ

• บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
(Packing List)

• ส่วนบริการศุลกากร 2
งานพิธีการส่งออก
กรมศุลกากร
โทรศัพท์ : 0-2667-7000 (กลาง)
: 0-2667-7241-43
โทรสาร : 0-2671-7013
สายด่วนกรมศุลกากร 1164
www.customs.go.th

